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POSUDEK POVĚŘNÉHO AKADEMICKÉHO PRACONÍKA  

 

 

 

Jméno autorky : Mgr. Kamila Janoušková 

Téma práce: Oddlužení manželů 

Rozsah práce: 108 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: viz IS 

 

 

 

1 . Aktuálnost (novost) tématu: Insolvenční řízení se týká zejména řešení úpadku dlužníka 

konkursem i oddlužením. Autorka se záměrně vybrala dopad oddlužení na společné jmění 

manželů. Z vývoje judikatury s dopadem na novelizace insolvenčního zákona je více než 

zřejmé, že vybrané téma je vysoce aktuální. Je až s podivem, jakým způsobem upravovalo 

původní znění zákona tuto problematiku, kdy judikatura řešila například spojení věci, přestože 

jej zákon výslovně zakázal . Určité řešení přinesla až revizní novela zákona, ale i ta není bez 

problémů. Autorka se k vývoji právní úpravy postavila věcně a kriticky a  vybrané téma 

pokládám nejen za aktuální , ale i nové. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Téma je náročné především na znalosti judikatury, která většinou „doháněla“ zjevné 

nedostatky zákona. Je zjevné, že autorka má poměrně hluboké praktické znalosti a správně 

poukazuje na určité rozpory v judikatuře, která bohužel v řadě případů ( nikoli  vinou autorky) 

uvádí pouze na úrovni rozhodnutí soudů prvního stupně. Pokud se jedná o teoretickou 

náročnost, analýza insolvenční zákon je občas dost obtížné konfrontovat s obecnými principy 

procesního práva , ale autorka se uvedený problém přesto snažila řešit. Autorka metodicky 

postupuje od obecné problematiky institutu společného jmění manželů v míře nezbytné 

směrem k rozboru úpravy oddlužení až po vlastní téma. Uvedený postup považuji za logický a 

přehledný. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 



2 
 

Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. Za stěžejní pokládám druhou část věnovanou 

v poměrné šíři vlastnímu tématu. Za užitnou pokládám třetí část, v níž se autorka snaží 

porovnat českou právní úpravu s právní úpravou německou a slovenskou. Oba systému, jak 

vyplývá z textu práce, vycházejí z poněkud odlišné úpravy ( ponechám-li stranou 

ekonomickou situaci SRN), kdy slovenská úprava výslovně upravené oddlužení nemá. 

Zvolenou strukturu pokládám za logickou a přehlednou.  

4. Vyjádření k práci: 

Práci pokládám za pečlivě a věcně zpracovanou. Dobrý dojem však kazí zbytečné gramatické 

chyby, které se při pečlivější závěrečné revizi textu nemusely vyskytovat. Namátkou uvádím : 

- na straně 12 namísto „existující“ měl být výraz „existujícího“¨ 

- na straně 30 je Střední Evropa jako název s malým „s“ 

- na straně 31 je začátek kapitoly 2) uvozen větou „ V této kapitole 2. si dovoluji, což je 

zbytečný pleonasmus 

- na téže straně je výraz „ pro čtenáře“. Nejedná  se ale o knihu a článek a „čtenářem“ jsem 

jen já a oponentka 

- na straně 33 je uvedeno „ vyřešit situaci týkající dlužníků“, tedy chybí „se“ 

-na téže straně je v textu odkaz č. 103), ale z gramatického hlediska nedává dobrý smysl. 

Nevím, zda se jedná o přesný přepis citátu. Pokud ano, má výtka směřuje proti dr. Řeháčkovi 

-na straně 92 je užit výraz „ vtáhnout do řízení“ a „ do řízení vtažený manžel“, což je spíše 

výraz z beletrie , nevhodný pro vědeckou práci 

Jinak po stránce obsahu práce nemá podstatné výtky 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: byl naplněn 

- logická stavba práce: viz předchozí hodnocení 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací:  

práce s citacemi zdrojů pro tvorbu práce odpovídá požadavkům na rigorózní  práci 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): viz předchozí hodnocení 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: s uvedenými výhradami uspokojivá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

K práci, zejména k závěrům de lege ferenda mám zásadní připomínku a současně i dotaz. 

Autorka navrhuje i s odkazem na slovenskou úpravu, větší rozšíření možnosti oddlužení  na 

podnikatele- fyzické osoby. Chtěl bych znát názor autorky na kolizi nemožnosti „odpustit“ 
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část pohledávek státu, zejména pohledávky z titulu nezaplacených daní a návrhem na snížení 

pohledávek až na 30 % a podle vládního návrhu prakticky až na „nulu“. Z práce mi 

nevyplývá, zda si jeho tohoto podle mého kardinálního problému, autorka vědoma a jak by jej 

chtěla řešit legislativně 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

V Praze dne 29.1. 2018 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


